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Sunuş  

F. Sema Barutcu Özönder  

Değerli araştırmacılarımız, okurlarımız dergimizin 2020 yayın yılının Mart sayısını 

dikkatinize sunuyoruz. Açık erişimli bir e-dergi olmakla birlikte abonelikle erişilen 

MTAD’ın bu sayısı, abonelik aramadan bütün okurlarımızın ilgisine sunulmuştur. 

Ülkemiz ve Dünyamız yaşam alanını ancak insanda bularak yaşayabilen ve bıraktığı 

acımasız etkiyle kendini gösteren bir bulaşıcı virüse karşı savaş veriyor. Ondan 

kurtulmanın en önemli yollarından birinin, yüz yüze iletişimin ve  yakın mesafe 

sosyalleşmenin olmaması olduğu söyleniyor, çünkü virüs ‘temas’la geçiyormuş. 

Doğrudan temasın olmadığı bir vasatın uzun bir süreyi alacağını, ve ancak aşamalı 

olarak sosyalleşmenin artması gerektiğini salgın bilimcilerimiz söyleyip yazıyorlar. 

Yüz yüze iletişimin olamadığı böyle bir zaman, sanal sosyalleşmenin arttığı ve hatta 

daha da artacağı bir ortama doğru ilerliyor. Konuşan varlık ‘insan’ın tarihinde, bu 

virüsle birlikte artık yeni bir çağın açılacağını iddia edenler de az değil. Ancak bu 

görünmeyen can alıcı virüsün ‘insan’a öğreteceği çok şeyler de var gibi. Meselâ, 

Bursa’nın kayak yapılan ünlü dağı Uludağ, İstanbul’dan bakınca görülebiliyormuş. 

Denizli’nin sürekli ayak basmadan dolayı artık küsüp ‘pamuk’lanmayan ünlü 

Pamukkale travertenleri kendini toparlamaya başlamış. Denizler ve ırmaklar da 

berraklaşıp temizlenmeye başlamışlar. Anlaşılan Dünya bu baharı, biz insansız kendi 

başına karşılamaya ve geçirmeye karar vermiş; ürettiği virüsü ile bizi ‘soluksuz’ 

bırakan Dünya, ‘soluksuz’ kalmış anlaşılan. Doğanın kendini toparlamaya 

başladığını gözlemlediğimize göre, bu bizi sarsan, ürkütüp korkutan süreci aslında 
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yalnızca bir parçası olduğumuz ‘Doğa’nın yasalarını ve uyumunu idrak etmek için 

bir fırsat olarak da değerlendirebiliriz. Çaresiz kalan ‘Biz’in sağlıklı bir yaşam için, 

herhâlde oldukça ‘gönül’lü olarak kendini yeniden kurallandıracağını ve yaşam 

âdâbını biçimlendirebileceğini söyleyebiliriz. İnsan aklının böyle zorlu ve kendini 

tehdit eden geçiş süreçlerindeki yaratıcılığı ise, sıra dışı. Tembelliği çok seven 

beynimizin daha hızlı ve çare üretici yönde çalışmaya zorlandığını da rahatlıkla ifade 

edebiliriz. İnsan varlığa bahşedilen bu üstünlüğün, sınırlarını hiç bir zaman tayin 

edemeyeceğimiz, ancak ön görüp var sayabileceğimiz, şimdilik bilmediğimiz bilimin 

bilgisinin bizi daha erdemli olmaya yöneltecek ‘doğru şeyler’ olmasını diliyoruz. 

MTAD'ın bu sayısını siz değerli okurlarımızın dikkatine sunarken, 100. yılında 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun ilk yasal sağlam adımını atarak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava 

arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, Fakültemizin de kurucusu Ulu Önder 

Atatürk’ün ‘Hayatta en hakikî mürşit ilimdir.’ doğru sözünden ayrılmayacağımızı bir 

kez daha tam inançla ifade ediyoruz. Bu vesile ile, Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nı çocuklarından ve ailelerinden ayrı geçirmek zorunda kalan bütün fedakâr 

sağlık çalışanlarımıza da MTAD olarak en içten minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. 

Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak dileği ile, siz değerli okurlarımıza sağlık ve 

mutluluk diliyoruz.  

 

 


